
 

 

                        ARVOISA SUKUSEURAN JÄSEN   

Toivotamme teille ja erityisesti seuran vanhemmille jäsenille terveyttä ja jaksamista 
koronaviruksen edelleen vaivaamana 2021 keväänä ja kesänä.      
 

Kotisivut & Facebook 

Sukuseuran kotisivut löytyvät osoitteessa kiikanwallin.fi 
Tavoitteena on että kotisivuille myytäisiin myös mainostilaa sivujen kustannusten kattamiseksi. 
Kehoitamme tutustumaan kotisivuihin ja toivomme saavamme kommentteja ja kehitysehdotuksia.   
Otamme  jäsenistöltä vastaan materiaalia kotisivulle laitettavaksi.      
Sukuseuralla on edelleen myös facebook sivut nimellä: Kiikan Wallin-suku.                

Jäsenmaksuasiaa 

Vuoden 2021 jäsenmaksu on 20E. Maksun eräpäivä on 30.6 2021.  
Seuran tilinumero on IBAN FI51 5106 0120 1132 89 

Liitteenä olevalla lomakkeella voitte maksaa jäsenmaksun. Mikäli sitä ei liitteenä ole olette jo 
hoitanut asian. Huomattakoon että 80-vuotta täyttäneet ja muut ns.vapaajäsenet on jäsenmaksusta 
vapautettu. 

Sukutietojen kerääminen     

                       

Toivomme edelleen tietoja sukulaisista.  Seppo Haapamäen työtä sukutietojen kerääjänä jatkaa hänen 
tyttärensä Pia Lindroos.  os. Merikasarmintie 2 A8, 00160 Helsinki. sähköposti pia.lindroos@icloud.com 

Sukutietoja voi toimittaa myös puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille. Sähköpostiosoitteita voi 
lähettää puheenjohtajalle. (erkki.haila@gmail.com) 

Sukulaiskortistoa ja myyntitavaroita saatavissa. 

Sukulaiskortistossa on nykyisin n.490 sivua ja yli 2250 henkilöä. Puheenjohtaja voi pyydettäessä lähettää 
tiedoston sähköpostilla word-tiedostona. Tiedoston lähetyspyyntö on käytännöllisintä esittää sähköpostilla. 
Tiedoston voi saada myös jostain yksittäisestä haarasta, jolloin se on helpommin tutkittavissa. Valitettavasti 
paperitulosteena ei voida sitä toimittaa sen suuren koon takia.  
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Puheenjohtajalta voi myös tilata sukuseuran pöytästandardeja ja vaakunoita, joita on enää 1 kehystetty mutta 
monta kehystämätöntä saatavissa. Pöytästandardit maksavat 17E ja vaakunat 15 & 1 euroa;   

Sukuseuran hallitus toimintakaudella 2019-2023 

Erkki Haila, Puh.joht. Saarelaisentie 7. 28370 PORI, puh. 02-646 3010, 050-4098267 erkki.haila@gmail.com          
(Reinhold sukuhaara) 

Samuel Kesti, Sihteeri, Vara Puh.joht. Uusitanhua 3. 38300 SASTAMALA   puh. 044-7721711 
samuel.kesti@gmail.com (Reinhold haara.) 

Saila Loukkaanhuhta, Rahastonhoitaja. Isoviidantie 331, 38700 KANKAANPÄÄ, puh. 050-330 5057, 
saila.loukkaanhuhta@dnainternet.net (Frans August haara) 
Pentti Kamberg, jäsen. Kokkakatu 4 A 3, 20810 TURKU, 040-521 2604. pentti.kamberg@gmail.com   
(Frans August haara)  
Matti Karimäki, jäsen, Myllykatu 2, 11710 Riihimäki, (040) 828 2674.  matti.karimaki@lahitapiola.fi   
(Karl-Mauriz haara) 
Johanna Haapamäki-Syrjälä, jäsen. Pihlajaojantie 233, 42800 Haapamäki, 050-384 6851 

jonnahaapamakisyrjala@gmail.com  (Berndt Erland haara.) 

 

Ovatko läheskään kaikki Wallit ja Wallinit sukuamme. 

Koska nimi Walli/Wallin on Suomessa aika yleinen esiintyen jopa eduskunnassakin, moni on varmaan pohtinut, 
onko jokin sen niminen juuri meidän sukuumme kuuluva.  

Sukutietomme viittavat siihen, että nimi on meidän suvun piirissä käynyt harvinaiseksi, vaikka jotkut ovat sen 
ottaneet uudelleen käyttöönkin. Siitä heille kuuluu kiitos ja kunnia.  
Perus-syy on tietysti se, että sukunimi perinteisesti perityy miesten kautta. Tuntuu kuitenkin siltä että naisilla 
on ollut helpompi päästä naimisiin, eli miesten osalta myös suvun jatkuminen on voinut estyä.   

Meidän suvussamme myös erityinen syy on ollut se, että neljästä sukuhaarasta Karl Maurizin haarassa jo 
varhain tapahtunut nimenmuutos Halmeeksi on supistanut Walli nimen käytön pieneksi. Samoin Berndt 
Erlandin haarassa Keuruun seudulle muuttaneiden nimenmuutos Haapamäeksi ja Vallipuroksi rajasi Wallit 
todella vähiin. Pienempi merkitys on ollut eri haaroissa miesten muutoksilla nimiin Venho ja Wannasmaa sekä 
Hakala. 

50-60-luvulla syntyneiden perheissä Wallin esiintyy Karl Augustin haarassa parissa perheessä Ruotsissa, 
yhdessä Porissa ja yhdessä ilmeisesti Ikaalisten seudulla.  
Reinholdin haarassa on Walli nimellä pari perhettä Tampereella samoinkuin Porissa ja Espoossa. Wallin on 
Wihdissä uudelleen käyttöön otettuna.   
Karl Maurizin haarassa nimi Wallin uudelleen käyttöönotettuna on Lahdessa ja Helsingissä mistä on jopa 
Hollantiin ihailtavasti kulkeutunut.   
Edellä kerrotun lisäksi nimeä saattaa esiintyä tässä haarassa myös Sastamalan seudulla tietojen ollessa 
kuitenkin tältä osin puutteelliset. 

Walleja jotka eivät ole sukulaisia. 

K.A Wallin, tutkimusmatkailia Arabiassa 1800 luvulla. Ahvenanmaa 
Hasse ja Petri Walli. Kitara muusikkoja. Loimaa. 
Stefan Wallin.Entinen ministeri. RKP 
Harry Wallin, Entinen kansanedustaja SDP, Seinäjoki 
Veikko Wallin, Kansanedustaja PS,Tampere. 
Helvi Walli, Kunnallispoliitikko, KOK, Pori 
Rafael Wallin, Liikennöitsijä,(50-70 luku) Kokemäki  
Tapio ja Harri Wallin, toimittajia, SK,IS Pori 



 

 

  

   

 


